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raghuvIra gadyaM

ர⁴வீர க³th³யmh அத²வா மஹாவீரைவப⁴வmh

ஜயthயாதஸnhthராஸth◌⁴வாnhதவிth◌⁴வmhஸேநாத³ய: ।
phரபா⁴வாnh தயா ேத³vhயா பரமvhேயாமபா⁴shகர:॥

பா³லகாNhட³mh -

ஜய ஜய மஹாவீர !

மஹாதீ⁴ர ெதௗ⁴ேரய !

ேத³வாஸுர ஸமர ஸமய ஸiµதி³த நிகி²ல நிrhஜர நிrhதா⁴த நிரவதி⁴க மாஹாthmhய !

த³ஶவத³ந த³த ைத³வத பஷத³ph◌⁴யrhதி²த தா³ஶரதி²பா⁴வ !

தி³நகர ல கமல தி³வாகர !

தி³விஷத³தி⁴பதி ரண ஸஹசரண சர த³ஶரத² சரம’ண விேமாசந !

ேகாஸலஸுதா மாரபா⁴வ ககித காரகார !

ெகௗமார ேகளி ேகா³பாயித ெகௗஶிகாth◌⁴வர !

ரth◌⁴வர ⁴rhய ப⁴vhய தி³vhயாshthர ph³’nhத³ வnhதி³த !

phரணத ஜந விமத விமத²ந ³rhலளித ேதா³rhலளித !

தiνதர விஶிக² விதாட³ந விக⁴த விஶரா ஶரா தாடகா தாடேகய !

ஜட³-கிரண ஶகல-த⁴ர ஜல நடபதி மட தட நடந-ப
வி³த⁴-ஸth³-அதி-ப³ஹுல ம⁴-க³லந லத-பத³
நந-ரஜ-உப-mh’தி³த நிஜ-vh’ந ஜஹ³பல-தiν-சிர
பரம-iµநி வர-வதி iνத !

ஶிக-ஸுதகதி²த விதி³த நவ விவித⁴ கத² !
ைமதி²ல நக³ர ஸுேலாசநா ேலாசந சேகார சnhth³ர !

க²Nhட³-பரஶு ேகாத³Nhட³ phரகாNhட³ க²Nhட³ந ெஶௗNhட³ ⁴ஜ-த³Nhட³ !

சNhட³-கர கிரண-மNhட³ல ேபா³தி⁴த Nhட³க வந சி Nhடாக ேலாசந !

ேமாசித ஜநக ’த³ய ஶŋhகாதŋhக !

ப’த நிகி²ல நரபதி வரண ஜநக-³த ச-தட விஹரண
ஸiµசித கரதல !

ஶதேகா ஶத³ண க²ந பரஶு த⁴ர iµநிவர கர th◌⁴’த

1
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³ரவநம-தம-நிஜ த⁴iνராகrhஷண phரகாஶித பாரேமShTh²ய !

khர-ஹர ஶிக² கnh³க வி’thnhiµக² ஜக³த³nhத³த
ஹத³nhத த³nhேராத³nhத த³ஶவத³ந த³மந ஶல த³ஶ-ஶத-⁴ஜ-iµக²
nh’பதி ல-தி⁴ரஜ²ர (ப⁴ர) ப⁴த ph’²தர தடாகதrhபித
பிth’க ph◌⁴’³-பதி ஸுக³தி விஹதி கர நத ப³ஷு பக⁴ !

அேயாth◌⁴யாகாNhட³mh -

அnh’த ப⁴ய iµத ’த³ய பிth’ வசந பாலந phரதிjhஞாவjhஞாத
ெயௗவராjhய !

நிஷாத³ ராஜ ெஸௗ’த³ஸூசித ெஸௗஶீlhய ஸாக³ர !

ப⁴ரth³வாஜ ஶாஸநபkh³’த விசிthர சிthரட கி³ கடக
தட ரmhயாவஸத² !
அநnhய ஶாஸநீய !

phரணத ப⁴ரத மடதட ஸுக⁴த பா³காkh³rhயாபி⁴ேஷக நிrhவrhதித
ஸrhவேலாக ேயாக³ேம !

பிஶித சி வித ³த வல-மத²ந தநய ப³⁴க³iν-க³தி ஸரப⁴ஸஶயந th’ண
ஶகல பபதந ப⁴ய சத ஸகல ஸுரiµநி-வர-ப³ஹுமத மஹாshthர ஸாமrhth²ய !

th³ண ஹர வல-மத²ந ³ராலய ஶர லய !

ஆரNhயகாNhட³mh -

த³Nhட³கா தேபாவந ஜŋhக³ம பாஜாத !

விராத⁴ ஹண ஶாrh³ல !

வித ப³ஹுப²ல மக² கலம ரஜநி-சர mh’க³ mh’க³யாநmhப⁴
ஸmhph◌⁴’தசீரph◌⁴’த³iνேராத⁴ !
thஶிர: ஶிரshthதய திர நிராஸ வாஸர-கர !

³ஷண ஜலநிதி⁴ ேஶாஶாண ேதாத ’-க³ண ேகா⁴த விஜய ேகா⁴ஷண !

க²ரதர க²ர த க²Nhட³ந சNhட³ பவந !

th³விஸphத ர:-ஸஹshர நல-வந விேலாலந மஹா-கலப⁴ !
அஸஹாய ஶூர !

அநபாய ஸாஹஸ !

மத மஹா-mh’த² த³rhஶந iµதி³த ைமதி² th³’ட⁴-தர பரmhப⁴ண (மஹாmh’த⁴?)
விப⁴வவிேராபித விகட வீரvhரண !

மாச மாயா mh’க³ சrhம பகrhத நிrhப⁴ர த³rhபா⁴shதரண !

விkhரம யேஶா லாப⁴ விkhத வித kh³’kh◌⁴ர-ராஜேத³ஹ தி³த⁴ா
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லத-ப⁴khத-ஜந தா³Nhய !

கlhபித வி³த⁴-பா⁴வ கப³nhதா⁴பி⁴நnhதி³த !

அவnhth◌⁴ய மம iµநிஜந ப⁴ஜந iµத ’த³ய கஷ ஶப³
ேமாஸா⁴த !

கிShகிnhதா⁴காNhட³mh -

phரப⁴ஜந-தநய பா⁴க பா⁴த ரத ’த³ய !

தரணி-ஸுத ஶரக³திபரதnhthkh’த shவாதnhthrhய !

th³’ட⁴ க⁴த ைகலாஸ ேகா விகட ³nh³பி⁴ கŋhகால ட ³ர விேப
த³-த³ேணதர பாதா³ŋh³Shட² த³ர சலந விவshத ஸு’தா³ஶய !

அதிph’²ல ப³ஹு விடபி கி³ த⁴ரணி விவர க³ப³த³ய விvh’த சிthரŋhக³
ைவசிthrhய !

வில ⁴ஜ ைஶல ல நிபி³ட³ நிபீ³த ராவண ரணரணக ஜநக சத³தி⁴
விஹரண சர கபி-ல பதி ’த³ய விஶால ஶிலாதல-தா³ரண தா³ண ஶிiµக²
!

ஸுnhத³ரகாNhட³mh -

அபார பாராவார பகா² பvh’த பரர பsh’த த³வ த³ஹந
ஜவந-பவந-ப⁴வ கபிவர பShவŋhக³ பா⁴வித ஸrhவshவ தா³ந !

th³த⁴காNhட³mh -

அத ஸேஹாத³ர ர: பkh³ரஹ விஸmhவாதி³விவித⁴ ஸசிவ விphரலmhப⁴ ஸமய
ஸmhரmhப⁴ ஸiµjhjh’mhபி⁴த ஸrhேவவர பா⁴வ !

ஸkh’thphரபnhந ஜந ஸmhரண தீ³த !

வீர !

ஸthயvhரத !

phரதிஶயந ⁴கா ⁴த பேயாதி⁴ ந !

phரலய ஶிகி² பஷ விஶிக² ஶிகா² ேஶாதாபார வா ர !

phரப³ல  கலஹ க சல கபி-ல கர-தலத ’த கி³நிகர ஸாதி⁴த
ேஸ-பத⁴ மா மnhதித ஸiµth³ர !

th³த க³தி த mh’க³ வதி²நீ நிth³த⁴ லŋhகாவேராத⁴ ேவப² லாshய
ேலாபேத³ஶ
ேத³ஶிக த⁴iνrhjhயாேகா⁴ஷ !

க³க³ந-சர கநக-கி³ க³ம-த⁴ர நிக³ம-மய நிஜ-க³ட³ க³த³நில லவ க³த
விஷ-வத³ந ஶர கத³ந !
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அkh’த சர வநசர ரண கரண ைவலய ணிதா ப³ஹுவித⁴ ரோ
ப³லாth◌⁴ய வ: கவாட பாடந பம ஸாேடாப ேகாபாவேலப !

கரடth³அடநி டŋhkh’தி சல கேடா²ர காrhiµக !

விஶŋhகட விஶிக² விதாட³ந விக⁴த மட விவல விரவshதநயவிரம
ஸமய விராணந விkh²யாத விkhரம !

mhப⁴கrhண ல கி³ வித³லந த³mhேபா⁴ ⁴த நி:ஶŋhக கŋhகபthர !

அபி⁴சரண ஹுதவஹ பசரண விக⁴டந ஸரப⁴ஸ பபதth³அபதகபிப³ல
ஜலதி⁴லஹ கலகல-ரவ பித மக⁴வ-த³பி⁴ஹநந-kh’த³iνஜ ஸாக
ராஸ th³வnhth³வ-th³த⁴ !
அphரதிth³வnhth³வ ெபௗஷ !

thர யmhப³க ஸமதி⁴க ேகா⁴ராshthராட³mhப³ர !

ஸாரதி²’த ரத²ஸthரப ஶாthரவ ஸthயாபித phரதாப !

ஶிதஶரkh’தலவநத³ஶiµக²iµக² த³ஶக நிபதந நத³ய த³ரக³த ஜநித
த³ர தரல ஹ-ஹய நயந நந-வந சி-க²சித நிபதித ஸுர-த ஸும விததி
ஸுரபி⁴த ரத² பத² !
அகி²ல ஜக³த³தி⁴க ⁴ஜ ப³ல வர ப³ல த³ஶ-லபந லபந த³ஶக லவந-ஜநித கத³ந
பரவஶ ரஜநி-சர வதி விலபந வசந ஸமவிஷய நிக³ம ஶிக²ர நிகர
iµக²ர iµக²iµநி-வர பபணித!
அபி⁴க³த ஶதமக²ஹுதவஹ பிth’பதி நிrh’தி வண பவந த⁴நத³கி³ஶphரiµக²
ஸுரபதி iνதி iµதி³த !

அத மதி விதி⁴ விதி³த கதி²த நிஜ விப⁴வ ஜலதி⁴ ph’ஷத லவ !

விக³த ப⁴ய வி³த⁴ விேபா³தி⁴த வீர ஶயந ஶாயித வாநர ph’தெநௗக⁴ !
shவ ஸமய விக⁴த ஸுக⁴த ஸ’த³ய ஸஹத⁴rhமசாணீக !

விபீ⁴ஷண வஶmhவதீ³-kh’த லŋhைகவrhய !

நிShபnhந kh’thய !

க² Shபித  ப !

Shபக ரப⁴ஸ க³தி ேகா³Shபதீ³-kh’த க³க³நாrhணவ !

phரதிjhஞாrhணவ தரண kh’தண ப⁴ரத மேநாரத²ஸmhதmhஹாஸநாதி⁴ட⁴ !
shவாnh !

ராக⁴வ mhஹ !

உthதரகாNhட³mh -

ஹாடக கி³ கடக லட³ஹ பாத³ பீட² நிகட தட ப²த நிகி²லnh’பதி கிட
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ேகா விவித⁴ மணி க³ண கிரண நிகர நீராதசரண ராவ !

தி³vhய ெபௗ⁴மாேயாth◌⁴யாதி⁴ைத³வத !

பிth’ வத⁴ பித பரஶு-த⁴ர iµநி வித nh’ப ஹநந கத³ந rhவகாலphரப⁴வ
ஶத ³ண phரதிShடா²பித தா⁴rhக ராஜ வmhஶ !

ஶுப⁴ சத ரத ப⁴ரத க²rhவித க³rhவ க³nhத⁴rhவ த² கீ³த விஜய கா³தா²ஶத !

ஶாத ம⁴-ஸுத ஶthkh◌⁴ந ேஸவித !

ஶ லவ பkh³’த ல கா³தா² விேஶஷ !

விதி⁴ வஶ பணமத³மர ப⁴ணிதி கவிவர ரசித நிஜ சதநிப³nhத⁴ந நிஶமந
நிrhvh’த !

ஸrhவ ஜந ஸmhமாநித !

நபshதா²பித விமாந வர விராணந phணித ைவரவண விராவித யஶ:

phரபச !

பசதாபnhந iµநிமார ஸவநாmh’த !

thேரதாக³ phரவrhதித காrhதக³ vh’thதாnhத !

அவிகல ப³ஹுஸுவrhண ஹய-மக²ஸஹshர நிrhவஹண நிrhவrhதித
நிஜவrhரம த⁴rhம !

ஸrhவ கrhம ஸமாராth◌⁴ய !

ஸநாதந த⁴rhம !

ஸாேகத ஜநபத³ ஜநி த⁴நிக ஜŋhக³ம ததி³தர ஜnh ஜாத தி³vhய க³தி தா³ந த³rhஶித
நிthய
நிshம ைவப⁴வ !

ப⁴வ தபந தாபித ப⁴khதஜந ப⁴th³ராராம !

 ராமப⁴th³ர !

நமshேத நshேத நம:॥
சrhiµேக²வரiµைக:² thர ெபௗthராதி³ ஶாேந ।
நம:தா ஸேமதாய ராமாய kh³’ஹேமதி⁴ேந ॥
கவிகத²க mhஹகதி²தmh
கேடா²ர ஸுமார ³mhப⁴ க³mhபீ⁴ரmh ।
ப⁴வ ப⁴ய ேப⁴ஷஜேமதth
பட²த மஹாவீர ைவப⁴வmh ஸுதி⁴ய:॥
ஸrhவmh  kh’Shrhபணமsh
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The text is authored by Shri vedAnta deshika a great Vaishnava

scholar, also known as Shri nigamAnta mahA deshikan, also

possessing the title kavithArkika simham.

In his works, the indication or mudhra is ᳚venkatesa᳚ or venkata kavi .

There are some variations found in print. (see the links).

Encoded by T. R. Chari

raghuvIra gadyaM

pdf was typeset on June 10, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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